
Regulamin konkursu plastycznego 'Idioms' 

 

1. Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy językowej w połączeniu z 

rozwijaniem talentów plastycznych. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum. 

3. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej 

dowolną techniką na formacie A3, będącej ilustracją wybranego 

idiomu z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. 

 

Idiom to wyrażenie używane w danym języku w znaczeniu innym niż 

wynikałoby z dosłownego rozumienia zawartych w nim słów (np. 

„Wiercić komuś dziurę w brzuchu” dla niezorientowanego 

cudzoziemca brzmiałoby dziwnie, wywołując obraz robotnika z 

wiertarką, dla Polaka zaś naturalnie kojarzy się z natrętnym 

dopraszaniem lub dopytywaniem) 

 

4. W konkursie oceniane będzie zarówno estetyczne i artystyczne 

wykonanie pracy, jak i trafność zilustrowania idiomu. Dobrze 

zilustrowany idiom powinien zarówno pokazywać znaczenie 

dosłowne, jak i podpowiadać znaczenie, w jakim jest używany. 

5. Prace konkursowe należy oddawać do 20 września na ręce 

nauczycieli języków obcych. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 26 września. 

 

 



Regulamin konkursu na film reklamowy 

 

1. Konkurs ma na celu promocję języków obcych oraz pobudzenie 

kreatywności uczniów. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum. 

3. Udział w konkursie polega na przygotowaniu 3-minutowego filmu 

reklamującego naukę lub/i znajomość języków obcych. 

4. Technika filmowa jest dowolna. Praca konkursowa może być 

filmem animowanym. 

5. Uczestnikiem konkursu może być pojedynczy uczeń lub zespół 

aktorsko-reżyserski liczący maksymalnie 10 osób. 

6. Jury oceniać będzie artystyczną i techniczną wartość filmu oraz 

skuteczność przekazu reklamowego. 

7. Prace konkursowe należy oddawać do 20 września na ręce 

nauczycieli języków obcych na nośnikach cyfrowych takich jak 

pendrive lub CD. Można też udostępnić pracę konkursową 

nauczycielowi języka obcego na dysku Google. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 26 września. 

W tym dniu również zostaną zaprezentowane zwycięskie prace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz wiedzy o krajach anglo-, niemiecko- i 

francuskojęzycznych 

 

Quiz odbędzie się dnia 26 września 2016 r. na Sali Teatralnej w 

Gimnazjum, przy udziale wszystkich klas. 

Daną klasę może reprezentować 3-osobowa drużyna. 


